
 
 

 

KARTA OCENY  MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU 
do projektu „Fabryka firm”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 

Imię i nazwisko Oceniającego (członka Komisji 
Oceny Wniosków)  

Imię i nazwisko Uczestnika projektu  

Numer biznesplanu  

Data wpływu biznesplanu  

 
Oświadczam, że: 

− nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 
jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem projektu lub jego zastępcami 
prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o 
tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny niniejszego 
wniosku/biznesplanu, 

− przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam  
w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny 
Wniosków i wycofania się z oceny tego projektu, 

− nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję 
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania 
się z oceny tego wniosku/biznesplanu, 

− zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 
wiedzą, 

− zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 

− zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi 
lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam 
się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom 
trzecim. 

…………………………… 
data i czytelny podpis



 

 

 

Kategoria 
biznesplanu Kryterium 

Przyznana 
liczba 

punktów 

Maksymalna 
liczba punktów 

(100) 
Uwagi/Komentarze 

I – Pomysł na biznes – analiza 
marketingowa  35  

 

a Produkt    

b Klienci i rynek    

c Promocja    

d Główni konkurenci    

e Analiza ograniczeń    

 

II – Potencjał Uczestnika projektu  15  

 

a 

Uczestnik projektu 
posiada wykształcenie, 
wiedzę 
i doświadczenie do 
wdrożenia projektu 

   

b 

Uczestnik projektu 
dysponuje potencjałem 
technicznym do 
wdrożenia projektu 

   

 
III – Opłacalność i efektywność 
ekonomiczna przedsięwzięcia  40  

 

a 

Przewidywane wydatki są 
uzasadnione pod 
względem ekonomiczno-
finansowym 

   

b Wykonalność 
ekonomiczno-finansowa    

c Prognoza finansowa    

 
IV – Operacyjność i kompletność  10  

 

a Przejrzystość, 
zrozumiałość założeń    

b 
Spójność i 
kompleksowość opisu 
przedsięwzięcia 

   

 

Suma uzyskanych punktów:   

Czy wniosek/biznesplan otrzymał wymagane 
minimum 60% punktów w każdej kategorii? □ TAK □ NIE 



 

 

Czy wniosek/biznesplan spełnia wymagania 
minimalne, aby otrzymać dofinansowanie? □ TAK □ NIE 

Uzasadnienie (wypełnić w przypadku negatywnej oceny) 

 

PUNKTY PRIORYTETOWE 

Kryterium Maksymalna 
ilość punktów 

Przyznana ilość 
punktów Uzasadnienie 

Czy Uczestnik planuje zatrudnienie pracownika 
na okres co najmniej trzech miesięcy 
przynajmniej na 1/4 etatu (na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy), w 
okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez 
Uczestnika wsparcia finansowego 

□ 
TAK 

 
□ NIE 

 

TAK – 10 
NIE- 0   

Czy rodzaj planowanej działalności wpisuje się̨ 
w Inteligentne Specjalizacje Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego?  
 

□ 
TAK 

 
□ NIE 

TAK – 5 
NIE - 0   

Łączna liczba uzyskanych punktów:  

Czy wniosek/biznesplan zostaje skierowany 
do negocjacji? □ TAK □ NIE 

Uzasadnienie skierowania/nieskierowania wniosku/biznesplanu do negocjacji 

… 

Zakres negocjacji1: 

Lp. Nr części wniosku/ 
biznesplanu Nazwa pola Uwaga Zakres koniecznych do 

wprowadzenia zmian 

…     

 

 Proponowana kwota dofinansowania zł: ……………………………………………………..2 

  

 ……………….................................................... 
(data i czytelny podpis Oceniającego) 

 
 
 
 

                                                             
1	 	Wypełnić,	 jeśli	w	odpowiedzi	na	pytanie:	Czy	wniosek/biznesplan	 zostaje	 skierowany	do	negocjacji?	
Zaznaczono:	TAK. 
2	 	Przyznanie	 dofinansowania	 zależne	 jest	 od	 otrzymanej	 liczby	 punktów	w	 trakcie	 oceny	 biznesplanu	
oraz	od	dostępności	środków. 


